
UCHWAŁA NR  XXXII/ 216 /2009 
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. 

z dnia 25 maja 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 165, art. 184 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) 
Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala co następuje:

 W Uchwale Nr XXVII/186/2008 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 22 grudnia 2008 roku w 
sprawie budżetu gminy na rok 2009, zmienionej:
Uchwałą Nr XXIX/194/2009 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 2 marca 2009 roku;
Zarządzeniem Nr 32/2009 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 30 marca 2009 roku;
Uchwałą Nr XXXI/211/2009 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2009 roku
wprowadza się  następujące zmiany:

§ 1. 1.Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 794 533 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 
1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 20 974 087 zł. z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 20 108 735 zł.;
2) dochody majątkowe w kwocie 865 352 zł.
3. Dochody o których mowa w ust. 2 obejmują:

a)  dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
zleconych  ustawami  w  kwocie  3  508  006  zł.,  zgodnie  z  załącznikiem  Nr  3  do 
niniejszej uchwały;

b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 
428 692 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 794 533 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 
2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki budżetu po zmianach wynoszą 23 670 487 zł. 
3. Wydatki o których mowa w ust. 2 obejmują:
1) wydatki bieżące w kwocie 17 835 987 zł. z tego:

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
zleconych ustawami w kwocie 3 508 006 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej 
uchwały;

b) wydatki  na realizację  własnych zadań bieżących  dofinansowanych dotacją z  budżetu 
państwa w kwocie 428 692 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały; 

          c) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 8  082 465 zł.
     2)  wydatki  majątkowe  w  kwocie  5  834  500  zł.,  zgodnie  z  załącznikiem  Nr  5  do 
niniejszej uchwały.



    4. Plan wydatków związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym z wyodrębnieniem 
wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009-2011 
określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. W załącznikach Nr 1,2 i 4 do uchwały Nr XXVII/186/2008 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 
z dnia 22 grudnia 2008 roku  wprowadza się zmiany określone załącznikami Nr 1, 2 i 3 do 
niniejszej uchwały.

§ 4. Załączniki  Nr  5, 6, 7  do uchwały Nr XXVII/186/2008 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z 
dnia 22 grudnia 2008 roku otrzymują nową treść zgodnie z brzmieniem odpowiednio 
załączników Nr  4, 5, 6  do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                                            Przewodniczący
                                                                                              Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
                                                                                                     /-/  Paweł Walkowiak



Uzasadnienie
                                                          do Uchwały Nr XXXII/216/2009 
                                                        Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

         z dnia 25 maja 2009  roku

              

   Dochody i wydatki zostały zwiększone o kwotę  794 533 zł z tego:
1. dział 010  zwiększono o kwotę 279 969 zł z przeznaczeniem na zwrot  części podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez 
producentów rolnych na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3011-127/09. 
Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian.

2. Dział 600 zwiększono o kwotę 120 000 zł, zgodnie z umową dofinansowania pomiędzy 
Województwem Wielkopolskim, a gminą Książ Wlkp. ze środków Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych na realizację zadania pn. '" Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych". Po stronie 
wydatków zwiększono dział 600, rozdz. 60016 § 6050.

3. Dział 801 zwiększono o kwotę 2 998 zł z tytułu wpłaty odszkodowania za zniszczenia w 
Szkole Podstawowej w Konarzycach po awarii podgrzewacza wody. Po stronie wydatków 
zwiększono środki w § 4210 na zakup materiałów do odnowienia pomieszczeń.

4. Dział 852 zwiększono o kwotę 18 566 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr 
FB.I-8.3011-102/09 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego 
"Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Odpowiednich zmian dokonano po stronie wydatków.

5. dział 926 zwiększono o kwotę 373 000 zł tj:

 a) rozdz. 92601 zwiększono o kwotę 333 000 zł na podstawie pisma Ministra Sportu i Turystyki 
DIS/65948/MC/09. Środki przeznaczone są na dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa boisk 
wielofunkcyjnych ORLIK 2012. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian.

 b) rozdz. 92605 zwiększono o kwotę 40 000 zł jako pomoc finansowa  z Województwa 
Wielkopolskiego na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego pn." Budowa boiska wraz 
z zapleczem socjalnym w Książu Wlkp., zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/475/09 Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2009 roku.

                                                                                                            Burmistrz
                                                                                                   /-/ Teofil Marciniak




